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Hallituksen esitys Eduskunnalle ammatillisia erityisoppilai
toksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan nykyisin vammaisten 
ammattikouluista annetun lain nojalla toimivat 
valtion kuulovammaisten ammattikoulut, nä
kövammaisten ammattikoulu ja erityisammat
tikoulut sekä ammatillisista oppilaitoksista an
netun lain ja invaliidihuoltolain nojalla toimi
vat vammaisjärjestöjen ylläpitämät invalidien 
ammatilliset oppilaitokset siirrettäviksi koko
naisuudessaan ammatillisista oppilaitoksista 
annetun lain soveltamisalaan ammatillisina eri
tyisoppilaitoksina. Tämän jälkeen sekä erityis
oppilaitoksissa järjestettävä vaikeavammaisten 
ammatillinen koulutus että tavallisissa amma
tillisissa oppilaitoksissa annettava erityisopetus 
tapahtuisi saman lain nojalla. 

Yksityisten ammatillisten erityisoppilaitosten 
käyttökustannukset valtio maksaisi esityksen 
mukaan valtionavustuksena kokonaisuudes
saan. Oppilaan kotikunta maksaisi valtiolle 
korvauksen samojen perusteiden mukaan kuin 
valtion ammatillisessa oppilaitoksessa opiskele
vasta oppilaasta. Valtionavustus perustamis
kustannuksiin vastaisi määrältään nykyistä. 

390184N 

Rahoitusta koskevat säännökset ehdotetaan li
sättäväksi ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta annettuun lakiin. 

Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opin
tososiaalisista eduista annettuun lakiin ehdote
taan lisättäväksi säännös, jonka mukaan eri
tyisoppilaitoksen oppilaalle edelleen voitaisiin 
antaa erityisiä etuja, jollei hän saa niitä muun 
lain nojalla tai muulla perusteella. 

Samalla muutettaisiin vammaisuuden perus
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annettua lakia siten, että ammattikasvatushalli
tuksen alaisissa invalidien ammatillisissa oppi
laitoksissa annettavaan invalidihuoltoon ja 
mainituille laitoksille valtion varoista suoritet
taviin korvauksiin sovellettaisiin mainitulla 
lailla kumotun invaliidihuoltolain säännöksiä 
siihen saakka, kun ehdotetut rahoitusjärjeste
lyt tulevat voimaan eli vuoden 1989 loppuun. 

Lainsäädäntö on tarkoitettu tulemaan voi
maan muutoin kuin rahoitusjärjestelyjen osalta 
1 päivänä elokuuta 1989 ja rahoitusjärjestely
jen osalta vuoden 1990 alusta. 



2 1989 vp. - HE n:o 44 

SISÄLLYSLUETTELO 

YLEISPERUSTELUT ........................ . 

1. Esityksen yhteiskunnallinen merkitys ......... . 
1.1. Tavoitteet ............................... . 
1.2. Keinot ................................... . 

1.2.1. Lainsäädännön uudistamisen peri-
aatteet ............................ . 

1.2.2. Lainsäädännön yhtenäistäminen .. . 
1.2.3. Ammatillisten erityisoppilaitosten 

hallinnon kehittäminen ........... . 
1.2.4. Opiskelijoiden asema ............. . 
1.2.5. Opettajien ja muun henkilökunnan 

asema ............................ . 
1.2.6. Oppilaitoksen kuntoutustoiminnan 

kehittäminen ..................... . 

2. Nykyinen tilanne ja asian valmistelu .......... . 
2.1. Nykyinen tilanne ........................ . 

2.1.1. Lainsäädäntö ..................... . 
2.1.2. Erityisopetuksen tarve ............ . 
2.1.3. Erityisopetuksen nykyinen tarjonta 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto ............ . 
2.2.1. Valmisteluelimet .................. . 
2.2.2. Lausunnonantajat ................ . 

3. Esityksen organisatoriset ja henkilöstövaiku-
tukset ......................................... . 

4. Esityksen taloudelliset vaikutukset ............ . 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ..... . 

1. Lakiehdotusten perustelut ................... .. 
1.I. Laki ammatillisista oppilaitoksista ....... . 
I.2. Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituk-

sesta ..................................... . 

Sivu 
3 

3 
3 
3 

3 
4 

4 
4 

4 

4 

5 
5 
5 
5 
6 
7 
7 
7 

8 

8 

9 

9 
9 

10 

1.3. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilai-
den opintososiaalisista eduista ........... . 

1.4. Laki vammaisuuden perusteella järjestet-
tävistä palveluista ja tukitoimista ........ . 

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset ........ . 

3. Voimaantulo ................................. . 

LAKITEKSTIT ............................... . 

1. Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
muuttamisesta ................................ . 

2. Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta ................... . 

3. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 
opintososiaalisista eduista annetun lain muut-
tamisesta .................................... .. 

4. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 
muuttamisesta ................................ . 

LIITE ........................................ . 

Rinnakkaistekstit ................................ . 
1. Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 

muuttamisesta ................................ . 
2. Laki ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 

annetun lain muuttamisesta ................... . 
3. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden 

opintososiaalisista eduista annetun lain muut-
tamisesta ..................................... . 

4. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 
muuttamisesta ................................ . 

Sivu 

II 

11 

12 

I2 

13 

13 

I4 

16 

16 

18 

18 

I8 

2I 

23 

24 



1989 vp. - HE n:o 44 3 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Keskiasteen koulutuksen kehittämisestä an
netun lain (474178) mukaan on yleiseksi am
matillista koulutusta koskevaksi yhteiskunta
poliittiseksi tavoitteeksi asetettu ammatillisesti 
eriytyvän koulutuksen antaminen koko ikäluo
kalle. Erityisopetuksen järjestämistä koskevat 
periaatteet on keskiasteen koulunuudistuksen 
yhteydessä hyväksytty valtioneuvoston edellä 
mainitun lain nojalla hyväksymissä keskiasteen 
koulutuksen kehittämisohjelmissa. Näiden pe
riaatteiden mukaan mahdollisuus ammatillisen 
koulutuksen hankkimiseen turvataan kaikille 
vammaisille. Ammatillisten erityisoppilaitosten 
tehtävänä on nuorisoasteen ammatillisen kou
lutuksen lisäksi järjestää perus-, uudelleen- ja 
lisäkoulutusta aikuisikäisille vammaisille. 

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen 
vaatii ammatillisen koulutuksen antamista 
myös vammaisille opiskelijoille. Tällöin jokai
selle vammaiselle tulee turvata mahdollisuus 
opiskella yksilöllisten oppimisedellytystensä 
mukaisesti. Käytännössä tämä merkitsee, että 
vammaisuuden tai vajaakuntoisuuden vuoksi 
voidaan käyttää poikkeavia koulutusjärjestely
jä ja opetuksellisia erityistoimenpiteitä, muun 
muassa opetuksen eriyHämistä tai vammaisuut
ta kompensoivia apuvälineitä. Opetusmenetel
mät ja eräiltä osin opetussisällöt sekä myös 
opetusryhmien muodostaminen ja opiskeluolo
suhteet on voitava tarvittaessa järjestää poik
keavasti, jotta vammasta opiskelulle aiheutu
neet haitat ja esteet voidaan poistaa. Vajaa
kuntoisten ammatillisen koulutuksen tavoittee
na on myös työkyvyn parantaminen ja ylläpitä
minen sekä edellytysten luominen sijoittumi
seen yleisille työmarkkinoille ja eräissä tapauk
sissa suojatyöhön. 

Vammaisen opiskelijan opiskeluedellytysten 
parantamiseksi ja alalle soveltuvuuden selvittä
miseksi tulee erityisoppilaitoksissa tarpeen mu
kaan voida järjestää ammatilliseen koulutuk-

seen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja 
ohjausta. Vammaisen opiskelijan ammatillisen 
koulutuksen ja kuntoutuksen onnistumiseksi ja 
työllistymisedellytysten parantamiseksi erityis
oppilaitos huolehtii tarvittaessa valmentavan ja 
kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen jatkumi
sesta myös varsinaisen ammatillisen koulutuk
sen aikana. 

Ammatillisen kokonaiskuntoutuksen tavoit
teena on, että vammainen opiskelija selviytyy 
työssään ja yksityiselämässään mahdollisim
man omatoimisesti ja itsenäisesti. Tässä tarkoi
tuksessa erityisoppilaitos huolehtii tarvittaessa 
opiskelijan valmentamisesta jokapäiväiseen 
elämään liittyvissä taidoissa kuten itsenäisessä 
liikkumisessa, henkilökohtaisten asioiden ja 
kodin hoitamisessa. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtävänä 
tulee olla oman erityisopetusalansa kehittämi
nen sekä asiantuntija-avun antaminen muille 
oppilaitoksille erityisopetukseen ja kuntoutuk
seen liittyvissä kysymyksissä. Edellä kerrotun 
vuoksi vammaisten ammatillinen koulutus vaa
tii koulutusjärjestelmältä, oppilaitoksen orga
nisaatioita ja opetushenkilökunnalta huomat
tavaa joustavuutta. 

1.2. Keinot 

1.2.1. Lainsäädännön uudistamisen periaat
teet 

Valtioneuvoston vuosille 1982-83 hyväksy
män keskiasteen koulutuksen kehittämisohjel
man mukaan ammatillista erityisopetusta kos
kevan lainsäädännön kehittämisessä noudate
taan seuraavia periaatteita: 

a) mahdollisuus ammatillisen koulutuksen 
hankkimiseen turvataan kaikille vammaisille, 

b) erityisopetusta tarvitsevat oppilaat koulu
tetaan vammaisuuden laadun perusteella joko 
muiden oppilaiden kanssa samoissa opetusryh
missä tai erityisryhmissä taikka erityisammatti
oppilaitoksissa, 



4 1989 vp. - HE n:o 44 

c) vammaiselle oppilaalle järjestetään opis
keluaikana mahdollisuus kuntoutuspalvelujen 
saamiseen käyttämällä ensisijaisesti hyväksi 
olemassa olevia terveyden- ja sosiaalihuollon 
palveluja, sekä 

d) vaikea- ja monivammaisten sekä aikuise
na vammautuneiden ammatillinen koulutus 
keskitetään paaastassa erityisoppilaitoksiin, 
joihin voidaan sijoittaa myös lievemmin vam
maisia ja terveitä oppilaita. 

1.2.2. Lainsäädännön yhtenäistäminen 

Erityisoppilaitoksia koskeva lainsäädäntö on 
epäyhtenäistä ja kehittynyt pitkän ajan kulues
sa eri hallinnonaloilla. Vammaisjärjestöjen yl
läpitämiin invalidien ammatillisiin oppilaitok
siin noudatetaan opetuksen osalta asianomais
ta oppilaitosmuotoa koskevia säännöksiä. Op
pilaitoksissa annettavaan invalidihuoltoon ja 
oppilaitoksille valtion varoista suoritettaviin 
korvauksiin sovelletaan vammaisuuden perus
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetulla lailla (380/87) kumotun invaliidi
huoltolain (907 1 46) säännöksiä. Valtion ylläpi
tämiä kuulovammaisten ja näkövammaisten 
ammattikouluja sekä erityisammattikouluja 
koskevat säännökset sisältyvät vammaisten 
ammattikouluista annettuun lakiin (819/71). 

Käsitellessään ammatillisia oppilaitoksia 
koskevan lainsäädännön uudistusta eduskun
nan sivistysvaliokunta katsoi mietinnössään 
(1986 vp n:o 9) olevan välttämätöntä yhdistää 
vammaisten ja invalidien ammatillista koulu
tusta koskeva lainsäädäntö lähitulevaisuudessa 
kaikilta osiltaan osaksi ammmatillisista oppi
laitoksista annettua lainsäädäntöä. Tällöin vai
keavammaisten ammattikouluja koskevissa 
säännöksissä voidaan nykyistä paremmin ottaa 
huomioon vammaisten erityistarpeet. 

1.2 .3. Ammatillisten erityisoppilaitosten 
hallinnon kehittäminen 

Ottamalla ammatilliset erityisoppilaitokset 
ammatillisten oppilaitosten lainsäädännön pii
riin yhtenäistetään samalla oppilaitosten hallin
toa. Oppilaitoskohtaisesti voidaan hallinto ase
tuksella järjestää oppilaitosten tehtävien edel
lyttämällä tavalla. 

1.2.4. Opiskelijoiden asema 

Vammautuneille ja kehityksessään viivästy
neille opiskelijoille on myös tarpeellista ja tar
koituksenmukaista myöntää erityistä taloudel
lista tukea opiskeluun opetusjärjestelyjä koske
van tuen ohella. Tästä syystä ehdotetaan edel
leen jatkettavaksi menettelyä, jonka mukaan 
näiden opiskelijoiden edut ovat opiskelun aika
na paremmat kuin muiden opiskelijoiden. Tä
mä tuki järjestetään ensisijaisesti sosiaalitoi
men lainsäädännön perusteella. Koska amma
tilliset erityisoppilaitokset ovat sisäoppilaitok
sia, opetuksen tarkoituksenmukainen toteutta
minen edellyttää, että erityisoppilaitoksessa 
opiskelevalle vammattomalle opiskelijalle voi
daan antaa tarvittaessa samat opintososiaaliset 
edut kuin vammaiselle opiskelijalle. 

1.2.5. Opettajien ja muun henkilökunnan 
asema 

Ammatillisten erityisoppilaitosten henkilös
tön asemassa olevia eroavuuksia pyritään pois
tamaan ehdotetuna lainsäädännöllä saattamal
la mainitut oppilaitokset ammatillisista oppilai
toksista annetun lain (487/87) piiriin. Uudistu
nut valtion virkamieslainsäädäntö on ollut läh
tökohtana ammatillisten oppilaitosten henki
löstön oikeusaseman järjestämiselle. Valtion ja 
yksityisten ammatillisten oppilaitosten henki
löstön oikeusasema on pääsääntöisesti järjes
tetty valtion virkamieslainsäädännön mukaises
ti. 

Asetuksentasoisilla säännöksillä on tarkoitus 
mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää opetta
jien virka- ja toiminimikkeitä sekä kelpoisuus
vaatimuksia muiden ammatillisten oppilaitos
ten kanssa. 

1.2. 6. Oppilaitoksen kuntoutustoiminnan 
kehittäminen 

Ammatillinen koulutus muodostaa usein 
osan vammaisen kuntoutumisprosessista. 

Yksilön kannalta kuntoutuksen päämääränä 
on sairaudesta tai vammasta aiheutuvien 
psyykkisten, fyysisten tai sosiaalisten haittojen 
vähentäminen. Tavoitteena on mahdollisim
man omatoiminen suoriutuminen jokapäiväi
sessä elämässä, mahdollisimman hyvä työkyky 
ja mahdollisimman esteetön osallistuminen 
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työelämään sekä sosiaalisen ympäristön toi
mintoihin. 

Ammatillisessa koulutuksessa kuntoutuksen 
tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn ylläpitä
minen ja parantaminen siten, että se tukee 
koulunkäyntiä ja luo edellytyksiä koulutus
vaiheen jälkeiselle työhön sijoittumiselle ja 
työstä suoriutumiselle. 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen tehtävänä 
on opiskelijan ammatillinen kuntoutus. Muu 
kuntoutustaimiota palvelee tätä tarkoitusta. 
Oppilaitoksen kuntoutustoiminnan tulee kyt
keytyä kiinteästi opetukseen ja oppilaanoh
jaukseen sekä oppilashuoltoon. Kuntoutuksen 
tavoitteena oppilaitoksessa on opetuksen toteu
tuminen siten, että se niveltyy osaksi yksilön 
kuntoutusprosessia ja tukee kuntoutuksen ta
voitteiden saavuttamista. 

Kuntoutustaimiota oppilaitoksessa ei välttä
mättä sisällä erityisiä kuntoutustoimenpiteitä, 
vaan näkyy koulutuksen ja kuntoutuksen ta
voitteiden yhteensovittamisessa ja toiminnan 
yleisessä kuntoutusmielisyydessä. Opiskelija 
voi koulutusvaiheen aikana tarvita myös lää
kinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palve
luja. Oppilaitoksella tulee olla käytettävissään 
riittävä kuntoutushenkilöstö ja -tilat, joiden 
avulla ammatillisen koulutuksen ja muun kun
toutuksen tavoitteet yhteensovitetaan. Kuntou
tustoimenpiteitä oppilaitos järjestää opiskeli
joilleen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelu
jen tuottajien sekä työvoimaviranomaisten 
kanssa. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 
1 §:n 3 momentin mukaan vammaisten ammat
tikouluihin ja invalidien ammatillisiin oppilai
toksiin sovelletaan tätä lakia, mikäli niiden 
osalta ei ole erikseen toisin säädetty. 

Vammaisten ammattikouluista annettu laki 
sisältää ammatillisista oppilaitoksista annet
tuun lakiin verrattuna poikkeuksia lähinnä 
opettajien kelpoisuusehtojen ja opetuksen jär
jestelyjen suhteen. Mainittua lakia muutettiin 
vuonna 1986 siten, että lain soveltamisalaan 
kuuluvat kuulovammaisten ja näkövammaisten 

ammattikoulujen lisäksi myös kehitysvammais
ten ammatillista koulutusta järjestävät oppilai
tokset eli Alavuden erityisammattikoulu, Pert
tulan erityisammattikoulu ja Kuhankosken eri
tyisammattikoulu. Mainitut laitokset kuuluivat 
aikaisemmin sosiaali- ja terveysministeriön hal
linnonalaan. 

Vammaisjärjestöjen ylläpitämiin invalidien 
ammatillisiin oppilaitoksiin sovelletaan opetuk
sen osalta asianomaista oppilaitosmuotoa kos
kevia säännöksiä. Oppilaitoksille valtion va
roista suoritettaviin korvauksiin sekä oppilai
toksissa annettavaan invalidihuoltoon sovelle
taan vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n 
3 momentin nojalla edelleen invaliidihuoltolain 
säännöksiä. Invaliidihuoltolaki on mainitulla 
lailla kumottu. 

Invaliidihuoltolain 25 a §:n mukaan invali
dien ammatillisille oppilaitoksille korvataan 
valtion varoista pykälän 3 momentissa luetellut 
todelliset ja hyväksyttävät käyttökustannukset. 
Ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta an
netun lain (494/83) 5 §:n 1 momentissa luetel
tujen valtionosuuteen oikeuttavien käyttökus
tannusten lisäksi valtion varoista korvataan 
myös työtoiminnasta aiheutuvat palkkakustan
nukset, raaka- ja työainekustannukset, johto
kuntien tai vastaavien hallintoelinten jäsenille 
maksettavat palkkiot ja muut korvaukset sekä 
tontinvuokrat. Korvauksen suuruutta määrät
täessä otetaan vähennyksenä huomioon oppi
laitoksen toiminnasta saadut tulot. Invaliidi
huoltolain 25 c §:n mukaan invalidien amma
tillisille oppilaitoksille voidaan tulo- ja meno
arvion rajoissa myöntää valtionapua enintään 
kaksi kolmasosaa todellisista ja kohtuullisista 
perustamiskustannuksista. Valtionapu perus
tamiskustannuksiin on käytännössä maksettu 
käyttömenoina 10 vuoden aikana rakennuksen 
valmistumisen jälkeen oppilaitoksen ylläpitä
jän saamien lainojen tasakuoletuksina korkoi
neen. 

2.1.2. Erityisopetuksen tarve 

Erityisopetuksen tarvetta voidaan arvioida 
muun muassa peruskoulusta tulevien erityis
opetusta saaneiden oppilaiden määrien perus
teella. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan oli 
lukuvuonna 1983-84 peruskoulun yhdeksän
nenä luokalla erityisopetusta saaneita oppilaita 
seuraavasti: 



6 1989 vp. - HE n:o 44 

Taulukko 1. Peruskoulun yhdeksännenä luo
kalla erityisopetuksessa olleet op
pilaat lukuvuonna 1983-84 

Vammatyyppi Erityisopetuksessa olleet oppilaat 
yhteensä "7o ikäluokasta 

Näkövammaiset . . . . . . . . . . . . . . . 26 0,04 
Kuulovammaiset . . . . . . . . . . . . . . 74 0,11 
Henkisessä kehityksessä 

viivästyneet (apukoulu) . . . . . 1 208 1, 7 
Keskiasteisesti kehitys-

vammaiset (harjaantumis-
koulu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 0,2 

Liikuntavammaiset............ 84 0,12 
Emotionaalisesti häiriintyneet, 

sosiaalisesti sopeutumatto-
mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 720 3,8 

Puhehäiriöiset................. 189 0,27 
Lukemis- ja kirjoittamis-

häiriöiset.................... 1 415 2,0 
Muut erityisopetusta saavat 

(esim. pitkäaikaissairaat).... 858 1,2 

Yhteensä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 708 9,5 

Suurimmat erityisopetusta saaneiden ryhmät 
peruskoulussa ovat emotionaalisesti häiriyty
neet ja sosiaalisesti sopeutumattomat, puhe-, 
lukemis- ja kirjoittamishäiriöiset sekä henkises
sä kehityksessä viivästyneet (apukoulun ja har
jaantumiskoulun käyneet). 

Työelämässä toimineita ja aikuisena vam
mautuneita sekä kroonisesti sairaita arvioidaan 
tulevan ammatilliseen perus- tai uudelleenkou
lutukseen noin 2000 vuosittain. Aikuisikäisistä 
vammautuneista, jotka eivät ole saaneet am
matillista koulutusta, ei ole tilastoa, joten kou
luttamattomien määrää on tältä osin vaikea 
arvioida. 

Valtaosa peruskoulussa erityisopetusta saa
neista sijoittuu tavallisiin oppilaitoksiin. Am
matillisiin erityisoppilaitoksiin ohjautuu toi
saalta yhä vaikeammin vammautuneita ja toi
saalta aikuisikäisiä, joilta puuttuu ammatilli
nen peruskoulutus tai jotka vammautumisen 
vuoksi ovat uudelleenkoulutuksen tarpeessa. 

2.1.3. Erityisopetuksen nykyinen tarjonta 

Ammatillisia erityisoppilaitoksia on yhteensä 
16. Niistä yksityisten ylläpitämiä oppilaitoksia 
on 10, joissa on aloituspaikkoja noin 700. 
Valtion ylläpitämiä oppilaitoksia on kuusi ja 
aloituspaikkoja niissä on noin 250. 

Seuraavista taulukaista ilmenevät oppilaitos
ten omistajayhteisöt, oppilasmäärät sekä opet
tajien ja muun henkilökunnan määrät: 

Taulukko 2. Invalidien ammatilliset oppilaitokset lukuvuonna 1988-89 

Omistajayhteisö Oppilaitoksen nimi Oppilas- Päätoimisia Muuta hen-
määrä opettajia kilökuntaa 

Invalidiliitto ry ..... Järvenpään invalidien ammattioppilaitos 151 38 73 Järvenpään invalidien kauppaoppilaitos 302 27 

Invalidt~äätiö ....... 
Westendin invalidien ammattioppilaitos 68 12 26 
Keskuspuiston ammattikoulu 175 28 20 

Keuhkovammaliitto 
ry ................... Liperin ammattioppilaitos 120 18 44 

Merikosken ammattikoulu 107 17 48 Merikosken kauppaoppilaitos 192 20 
Kiipul~;äätiö ....... Kiipulan ammattioppilaitos 68 8 

Kiipulan kauppaoppilaitos 155 16 47 
Kiipulan puutarhaoppilaitos 48 7 

Yhteensä ............ 1 386 191 275 
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Taulukko 3. Valtion omistamat vammaisten 
ammattikoulut lukuvuonna 
1988-89 

Pää toimi- Muuta 
Oppilaitoksen nimi Oppilas- sia opet- henkilö-

määrä tajia kuntaa 

Näkövammaisten 
ammattikoulu ........ 153 44 46 

Kuulovammaisten 
ammattikoulu ........ 78 15 16 

NikkariJan 
kuulovammaisten 
ammattikoulu ........ 18 5 4 

Alavuden 
erityisammattikoulu 64 9 29 

Kuhankosken 
erityisammattikoulu 64 12 46 

Perttulan 
erityisammattikoulu 72 11 52 

Yhteensä ............... 449 96 193 

Muissa ammatillisissa oppilaitoksissa saa eri
tyisopetusta sijoitettuina tavallisiin opetusryh
miin noin 5 800 opiskelijaa. Erityisryhmissä 
annetaan opetusta noin 1000 opiskelijalle. 

Edellä sanotun lisäksi järjestetään kehitys
vammaisille ammattikoulutusta myös Toivola
kodissa Muhoksella ja Honkalammin keskus
laitoksessa Liperissä ammatillisten oppilaitos
ten toimiessa koulutuksen järjestäjinä. Mänt
sälän maatalousoppilaitos antaa kuulovammai
sille puutarha-alan opetusta. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2 .1. Valmisteluelimet 

Ammatillista erityisopetusta on selvittänyt 
vammaisten ammatillisen koulutuksen toimi
kunta (komiteanmietintö 1979:7), jonka tehtä
vänä oli keskiasteen koulunuudistuksessa so
vellettavat periaatteet huomioon ottaen selvit
tää vammaisten ammatillisen koulutuksen 
määrällinen tarve invalidien ja yleisissä amma
tillisissa oppilaitoksissa sekä selvittää, millaisia 
erityistoimenpiteitä tarvitaan vammaisten kou
luttamiseksi yleisissä oppilaitoksissa. Edelleen 
toimikunnan tuli selvittää kuntoutustoimenpi
teiden järjestämisen perusteet ja näistä aiheu
tuvien kustannusten jakautuminen sekä pohtia 
kuntoutusta koskevien yhteistoimintamenetel
mien kehittämistä terveys- ja sosiaalihuollon, 
työvoimahallinnon, sosiaalivakuutuksen ja 

alan järjestöjen kanssa. Erillisen kysymyksen 
muodosti invalidihuollon ja sosiaalivakuutuk
sen antaman toimeentuloturvan yhteensovitta
minen opintotuen kanssa. 

Sittemmin ammattikasvatushallitus asetti 
vuonna 1982 työryhmän, jonka tuli selvittää 
ammatillisen erityisopetuksen niveltymistä 
muuhun keskiasteen koulutukseen ja keskias
teen koulunuudistuksen periaatteiden toteutta
mista ammatillisessa erityisopetuksessa. 

Opetusministeriö asetti 21 päivänä kesäkuu
ta 1984 toimikunnan, joka tehtävänsä ensim
mäisessä vaiheessa laati ehdotuksen laiksi am
matillisista oppilaitoksista ja sen nojalla annet
taviksi asetuksentasoisiksi säännöksiksi (komi
teanmietinnöt 1985:21 ja 1985:32). Ammatilli
sista oppilaitoksista annettu laki ja sen nojalla 
annetut kaksitoista oppilaitosmuotokohtaista 
asetusta perustuvat toimikunnan ehdotuksiin. 
Työnsä toisessa vaiheessa toimikunta laati 
suunnitelman ammattikoulutuslainsäädännön 
jatkovalmistelusta (komiteanmietintö 1987: 11). 
Mainittuun ammatillisen koulutuksen säädös
toimikunnan 111 osamietintöön sisältyi muun 
ohella luonnos hallituksen esitykseksi ammatil
lisia erityisoppilaitoksia koskevaksi lainsäädän
nöksi. 

2.2.2. Lausunnonantajat 

Ammatillisen koulutuksen säädöstoimikun
nan 111 osamietinnöstä pyydettiin noin 90 lau
suntoa. Lausunnot pyydettiin muun muassa 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, liikennemi
nisteriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, 
sosiaali- ja terveysministeriöltä, työvoimami
nisteriöltä, valtiovarainministeriöltä, ammatti
kasvatushallitukselta, kouluhallitukselta, lää
ninhallituksilta, vammaisjärjestöiltä, kuntien 
keskusjärjestöiltä sekä työnantajia, työnteki
jöitä, opettajia ja opiskelijoita edustaviita jär
jestöiltä ja yhdistyksiltä. Lausunnoissa pidet
tiin yleisesti erityisoppilaitoksia koskevan lain
säädännön uudistamista välttämättömänä ja 
kiireellisenä. 

Opetusministeriö asetti 15 päivänä joulukuu
ta 1987 työryhmän, jonka tehtävänä oli vii
meistellä edellä mainitun säädöstoimikunnan 
III osamietinnössä tehty ehdotus hallituksen 
esitykseksi ammatillista erityisopetusta koske
vaksi lainsäädännöksi sekä ehdotukset tarkoi
tettuun lainsäädäntöön liittyviksi asetuksenas
teisiksi säännöksiksi perusteluineen. Työryh-
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mässä olivat edustettuina opetushallinnon li
säksi sosiaali- ja terveysministeriö, vammais
järjestöt, oppilaitokset, kuntien keskusjärjestöt 
sekä opettajajärjestöt. 

Lakiehdotuksesta saatujen lausuntojen poh
jalta laadittiin opetusministeriössä virkatyönä 
luonnos hallituksen esitykseksi ammatillisia 
erityisoppilaitoksia koskevaksi lainsäädännök
si. Luonnoksesta hankittiin vielä kouluasiain
neuvoston lausunto ja käytiin kunnallistaloutta 
koskevista neuvotteluista ja suositusten anta
misesta valtion ja kuntien keskusjärjestöjen 
välillä 24 päivänä kesäkuuta 1986 tehdyn sopi
muksen mukaiset niin sanotut järjestelyasiakir
janeuvottelut, joissa kuntien keskusjärjestöt 
ilmoittivat vastustavansa esitykseen liittyvää 
valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa 
koskevaa muutosta. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkii ö stövaik u tukset 

Laki yhtenäistää erityisoppilaitosten hallin
toa. Oppilaitoksissa olisi ehdotuksen mukaan 
johtokunta ja opettajakunta, minkä lisäksi op
pilaitoksissa voisi olla neuvottelukuntia. Ehdo
tuksen mukaan oppilaitokset voisivat toimia 
oman alansa erityisopetuksen kehittämiskes
kuksena ja materiaalin tuottajana. Tämä toi
minta suuntautuisi myös muihin erityisoppilai
toksiin ja tavallisiin erityisopetusta antaviin 
ammatillisiin oppilaitoksiin. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksen mukaan kaikkien erityisoppilai
toksen rahoitusta koskevat säännökset sisälly
tettäisiin ammatillisten oppilaitosten rahoituk
sesta annettuun lakiin. Yksityisten invalidien 
ammatillisten oppilaitosten rahoitusjärjestelyt 
muuttuvat, mutta tosiasiallisesti kustannusvas
tuu valtion ja oppilaitoksia ylläpitävien järjes-

töjen kesken pysyy entisellään. Nykyisin invali
dien ammatillisten oppilaitosten käyttökustan
nukset maksetaan kokonaan valtion varoista. 
Ehdotuksen mukaan näin meneteltäisiin jat
kossakin. Muutos ei tältä osin aiheuta lisäkus
tannuksia valtiolle. Sen sijaan oppilaiden koti
kunnat velvoitettaisiin osallistumaan myös in
validien ammatillisten oppilaitosten kustan
nuksiin samoin kuin jo on asian laita valtion 
vammaisten ammattikoulujen kohdalla. Kun
nat suorittaisivat esityksen mukaan näiden op
pilaitosten kustannuksista korvauksen valtiolle 
samojen perusteiden mukaan kuin tällä hetkel
lä oppilaan kotikunta suorittaa korvauksen 
valtiolle valtion ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevasta oppilaasta. Suoritettava korvaus 
vaihtelee kantokykyluokittain 4 710 markasta 
16 490 markkaan vuonna 1989 ja keskimääräi
nen korvaus on 10 090 markkaa. Kun invali
dien ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee 
noin 1 400 oppilasta, merkitsee korvaus kun
tien menojen lisääntymistä noin 14,1 miljoo
nalla markalla, mikä muuttaa valtion ja kun
tien välistä kustannustenjakoa. 

Yksityisten ammatillisten erityisoppilaitosten 
perustamiskustannuksiin ehdotetaan myönnet
täväksi valtionavustusta 67 prosenttia kustan
nuksista, mikä määrältään vastaa nykyistä. 

Ehdotetun lain nojalla on tarkoitus asetuk
sella mahdollistaa kehittämisosastojen perus
taminen oppilaitoksiin ammattikasvatushalli
tuksen luvalla. Osastojen tehtävänä olisi eri
tyisopetuksen kehittämiskeskuksina toimia asi
antuntijoina ja opetusvälineiden kehittäjinä 
kunkin oppilaitosmuodon erityisalueella. Yh
den osaston perustamisesta aiheutuvat vuotui
set kustannukset alkuvaiheessa ovat arviolta 
500 000 markkaa. Ehdotettu järjestelmä ei sa
nottavasti vaikuta valtion ja kuntien kustan
nusten jakoon. 

Eräiden opintososiaalisten etujen ulottami
nen koskemaan myös erityisoppilaitoksissa 
opiskelevia muita kuin vammaisia opiskelijoita 
aiheuttaa menojen lisäystä noin 210 000 mark
kaa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ammatillisista oppilaitoksista 

1 §. Lain soveltamisala. Lain 1 §:n 3 mo
mentin mukaan ammatillisiin erityisoppilaitok
siin sovelletaan tätä lakia, mikäli niiden osalta 
ei ole erikseen toisin säädetty. Ehdotuksen 
mukaan ammatillisia erityisoppilaitoksia kos
kevat säännökset yhdistettäisiin kaikilta osil
taan osaksi ammatillisia oppilaitoksia koske
vaa lakia. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 1 
momenttiin lisättäväksi uutena 14 kohtana am
matilliset erityisoppilaitokset. Pykälän 3 mo
mentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
valtioneuvosto määrää, mitkä ammatilliset op
pilaitokset ovat ammatillisia erityisoppilaitok
sia. Tarkoituksena on, että nykyiset vammais
järjestöjen ja valtion ylläpitämät oppilaitokset 
jatkaisivat toimintaansa perustamislupiensa 
mukaisesti. 

3 §. Ammatillisen koulutuksen tavoitteet. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 
vammaisten koulutus on tapahtunut varsin ir
rallisena kuntoutuksesta. Oppilaitoksille ei ole 
määritelty vastuuta kuntoutuksen jatkumisesta 
koulutuksen aikana, ja yhteistoiminnan kehit
tyminen oppilaitoksen ja kuntoutuspalvelujen 
tuottajien välillä on ollut sattumanvaraista. 
Oppilaitoksen näkökulma vammaisen ongel
miin on ollut pikemmin opetuksellinen ja laa
jemmat kuntoutustavoitteet ovat saattaneet 
jäädä toissijaisiksi. 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on ti
lanne ollut parempi, koska niissä on katsottu 
oppilaitoksen tehtäväksi huolehtia kuntoutuk
sen jatkumisesta koulutuksen kuluessa ja niissä 
on myös ollut oppilashuoltohenkilökuntaa. 
Vastuuta kuntoutuksen järjestämisestä ja yh
teistoiminnasta kuntoutuspalvelujen tuottajien 
kanssa ei niillekään ole säädetty. 

Tämän vuoksi ehdotetaan ammatillisen kou
lutuksen tavoitteita koskevaan 3 §:ään lisättä
väksi uusi 4 momentti, jonka mukaan amma
tillisen erityisopetuksen tavoitteena on edistää 
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opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä 
kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa. 

17 §. Opetuskieli. Pykälään ehdotetaan lisät
täväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan erityis
opetuksessa voidaan tarvittaessa käyttää viitto
mia ja muita puhekielelle vaihtoehtoisia tai sitä 
täydentäviä kommunikaatiokeinoja oppilaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

29 §. Eläketurva. Yksityisen invalidien am
matillisen oppilaitoksen palveluksessa olevien 
henkilöiden eläketurva järjestettäisiin edelleen 
eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annetun lain (382/69) mukaisesti. Pykälän 2 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tätä tarkoit
tava lisäys. 

32 §. Ammatillinen erityisopetus. Ammatil
lista erityisopetusta järjestetään tarpeen mu
kaan joko tavallisissa ammatillisissa oppilai
toksissa tai ammatillisissa erityisoppilaitoksis
sa. Tämän vuoksi pykälän säännöksiä ehdote
taan täydennettäväksi ammatillisia erityisoppi
laitoksia koskevalla maininnalla. Erityisope
tuksen järjestämisestä säädettäisiin asetuksella 
ja määrättäisiin asetuksen nojalla opetusmini
teriön ja ammattikasvatushallituksen päätök
sillä. Johtosäännössä voitaisiin antaa vielä tar
kempia määräyksiä. Koska erityisopetuksen 
järjestelyt sekä tavallisissa ammatillisissa oppi
laitoksissa että ammatillisissa erityisoppilaitok
sissa ovat opiskelijoiden vamman laadusta riip
puen varsin erilaisia, tulee asetuksen säännös
ten olla varsin joustavia. 

32 a §. Ammatilliset erityisoppilaitokset. La
kiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 a §, jossa 
määriteltäisiin ammatillisen erityisoppilaitok
sen käsite. Ammatilliset erityisoppilaitokset 
olisivat erityisesti sellaisia opiskelijoita varten 
joilla on vamman, sairauden tai niihin rinnas~ 
tettavan muun syyn vuoksi pitkäaikaisia vai
keuksia selviytyä opiskelusta ilman erityistoi
menpiteitä ja -olosuhteita. Ammatillisen eri
tyisoppilaitoksen tulee olla erityisesti perehty
nyt ja valmistautunut alansa vammaisten opis
kelijoiden opettamiseen, minkä huomioon ot
taminen jäisi valtioneuvoston harkintaan oppi
laitosta erityisoppilaitokseksi määrättäessä. 
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Pykälän 2 momentin säännösten mukaan 
ammatillisessa erityisoppilaitoksessa voitaisiin 
poiketa lain työaikaa ja opetusta koskevista 
säännöksistä sen mukaan kuin asetuksella sää
detään ja sen nojalla ammattikasvatushallitus 
määrää. Tämä on tarpeen riittävän joustavuu
den takaamiseksi erityisopetuksen järjestelyi
hin. 

Vammaisille opiskelijoille on järjestettävä 
monipuolisesti mahdollisuudet koulutuksen 
saamiseen. Vammaisten opiskelijoiden koulu
tuksen järjestämiseksi tarvitaan erityisiä toi
menpiteitä, koska tällaisten opiskelijoiden 
määrä on usein alueellisesti tai jopa valtakun
nallisesti niin vähäinen, ettei erillisten oppilai
tosten tai edes opintolinjojen perustaminen ole 
tarkoituksenmukaista. Ammatilliset erityisop
pilaitokset, jotka ovat erityisesti perehtyneet 
vammaisten opiskelijoiden kouluttamiseen, 
voisivat pykälän 3 momentin mukaan järjestää 
ammatillisen koulutuksen riippumatta siitä, 
onko kyseisessä oppilaitoksessa kysymyksessä 
olevaa koulutusalaa tai -astetta. Opiskelun jär
jestely on tällöin yksilöllistä ja oppilaitos voi 
toimia yhteistyössä muiden oppilaitosten kans
sa sekä käyttää hyväksi esimerkiksi moni
muoto-opetusta ja oppisopimuskoulutusta. 
Näin voidaan tarkoituksenmukaisesti saada 
ammatillinen koulutus järjestetyksi myös näis
sä tapauksissa. 

32 b §. Erityisopetuksen ohjaus ja kehittä
minen. Ammatillisella erityisopetuksella on eri
tyisiä opetuksen mukauttamista, oppimateriaa
leja, opetusmenetelmiä ja teknisiä apuvälineitä 
koskevia tarpeita. Ammatillisiin erityisoppilai
toksiin kertyy yleensä sellaista tietoa, jonka 
käyttöön saaminen kaikessa alan erityisopetuk
sessa on tarkoituksenmukaista silmällä pitäen 
oppilaan kokonaiskuntoutusta. Tästä syystä 
lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 32 b §, jon
ka mukaan ammatillinen erityisoppilaitos voisi 
ammattikasvatushallituksen luvalla toimia am
matillista erityisopetusta ohjaavana ja kehittä
vänä oppilaitoksena. Tämä toiminta suuntau
tuisi sekä muihin erityisoppilaitoksiin että eri
tyisopetusta antaviin tavallisiin ammatillisiin 
oppilaitoksiin. Tarkemmat säännökset tästä 
toiminnasta annettaisiin asetuksella. 

Voimaantulosäännökset. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä elokuuta 1989. 
Lailla ehdotetaan kumottavaksi vammaisten 
ammattikouluista annettu laki siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen. 

Aikaisempien säännösten mukaan valittu 
johtokunta jatkaisi ehdotuksen mukaan toimi
kautensa loppuun. 

Nykyiset ammatillisten erityisoppilaitosten 
perustamisluvat ovat ehdotuksen mukaan voi
massa lain 4 §:ssä tarkoitettuna ylläpitämislu
pana ja niihin nähden noudatetaan myös yllä
pitämisluvan peruuttamista sekä sen sisällön 
laajentamista ja supistamista koskevia sään
nöksiä. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten nykyiset 
ohjesäännöt korvattaisiin lain 15 §:n mukaisel
la johtosäännöllä. Johtosäännön sisältö poik
keaa varsin paljon ohjesäännöstä. Oppilaitok
selle ehdotetaan annettavaksi kahden vuoden 
siirtymäaika, jona aikana entistä ohjesääntöä 
noudatetaan johtosääntönä, jolleivat säännök
set ole tämän lain tai sen nojalla annettavan 
asetuksen vastaisia. 

Nykyisten vammaisten ammattikoulujen 
opettajan virkojen nimet on tarkoitus asetuk
sella muuttaa lehtoreiksi. Tästä syystä on tar
peen, että nimittävä viranomainen voi lain 
voimaan tullessa siirtää viran haltijan hänen 
entiseen virkaansa lähinnä vastaavaan virkaan 
ilman hakumenettelyä. Nykyiset opettajat on 
tarkoitus asetuksella säätää kelpoisiksi myös 
uusiin virkoihin. 

1.2. Laki ammatillisten oppilaitosten rahoi
tuksesta 

1 §. Ammatillisten oppilaitosten rahoitukses
ta annetun lain 1 §:n 2 momentti ehdotetaan 
kumottavaksi tarpeettomana, koska ammatilli
set erityisoppilaitokset tulevat 1 §:n 1 momen
tin nojalla lain soveltamisalan piiriin. 

JO a §. Valtionavustus perustamiskustan
nuksiin. Pykäläehdotuksen mukaan oppilaitos
ten todellisiin, hyväksyttyihin perustamiskus
tannuksiin myönnettäisiin valtionavustusta 
67 OJo. Nykyisin invaliidihuoltolain mukaan 
korvausta saavien oppilaitosten perustamiskus
tannuksiin nämä oppilaitokset ovat saaneet 
kaksi kolmasosaa valtiolta, joten ehdotettu 
järjestely vastaa määrältään nykyistä tilannet
ta. 

JO b §. Valtionavustus käyttökustannuksiin. 
Pykäläehdotuksen mukaan ammatillisen eri
tyisoppilaitoksen ylläpitäjälle suoritetaan käyt
tökustannukset kokonaan kuten nykyisinkin. 
Näihin käyttökustannuksiin oppilaiden koti-
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kunnat osallistuvat jäljempänä 14 ja 17 b §:ssä 
säädetyllä tavalla. 

Poikkeuksellisen järjestelyn tarve syntyy sii
tä, että ammatillisen erityisoppilaitoksen kus
tannukset oppilasta kohti ovat varsin korkeat. 
Kotikunnat velvoitettaisiin maksamaan osuute
naan valtion ammatillisten oppilaitosten keski
määräisten kustannusten mukaan määräytyvän 
korvauksen, jolloin oppilaan vammaisuus ei 
aiheuta kotikunnalle erityisiä ylimääräisiä kus
tannuksia. 

JO c §. Talousarvio. Valtionosuuslain käy
tännöstä poiketen ehdotetaan, että ammatti
kasvatushallitus vahvistaisi oppilaitosten ta
lousarvion. Menettelyä pidetään tarkoituksen
mukaisena, koska oppilaitoksen kaikki hyväk
syttävät kustannukset suoritetaan valtion va
roista. 

JO d §. Valtionavustus ammatilliseen kurssi
toimintaan. Ehdotuksen mukaan lain 12 §:stä 
poiketen ammatillisen erityisoppilaitoksen 
kurssitoiminnasta aiheutuvat kustannukset 
suoritettaisiin kokonaisuudessaan valtionavus
tuksena, koska oppilaat ovat pääosin vammai
sia. 

14 §. Velvollisuus osallistua ammatillisten 
oppilaitosten kustannuksiin. Pykälään lisättä
vällä uudella 2 momentilla poiketaan oppilaan 
kotikunnan velvollisuudesta suorittaa korvaus 
niissä tapauksissa, joissa valtio suorittaa eri
tyisopetuksen käyttökustannusten valtionavus
tuksen kokonaisuudessaan. Näissä tapauksissa 
oppilaan kotikunta suorittaa valtiolle korvauk
sen. 

17 c §. Korvaus valtiolle yksityisen ammatil
lisen erityisoppilaitoksen kustannuksista. Lain 
14 §:n nojalla suoritettava korvaus määrättäi
siin 17 §:n säännöksiä vastaavasti. Menettely 
vastaa näin ollen valtion ammatillisen koulu
tuksen järjestelyä, jonka mukaan valtioneuvos
to vahvistaa vuosittain valtion oppilaitosten 
keskimääräisten käyttökustannusten pohjalta 
määräytyvän oppilaskohtaisen korvauksen. 

Voimaantulosäännökset. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 

Lakia sovellettaisiin sen voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Ennen lain 
voimaantuloa rakenteilla olevien laitosten pe
rustamiskustannuksiin ja sellaisen hankkeen 
perustamiskustannuksiin, jonka toteuttamisoh
jelma on hyväksytty ennen lain voimaantuloa, 
sovellettaisiin edelleen invalidihuoltolain sään
nöksiä. 

1.3. Laki ammatillisten oppilaitosten oppilai
den opintososiaalisista eduista 

2 §. Pykälän 1 ja 2 momentin säännökset 
ehdotetaan teknisesti muutettaviksi vastaa
maan ammatillisista oppilaitoksista annetun 
lain 1 §:n säännöksiä. 

7 a §. Invaliidihuoltolain ja vammaisten am
mattikouluista annetun lain nojalla toimivien 
oppilaitosten vammaisille oppilaille on voitu 
myöntää erityisiä opintososiaalisia etuja. Tä
män menettelyn jatkamiseksi ehdotetaan am
matillisten oppilaitosten oppilaiden opintososi
aalisista eduista annettuun lakiin lisättäväksi 
uusi 7 a §, jonka nojalla ammatillisen erityis
oppilaitoksen oppilaalle voidaan antaa eräitä 
erityisiä opintososiaalisia etuja. Mikäli oppilas 
saa näitä etuja muun lainsäädännön nojalla tai 
muulla perusteella, ei niitä tämän lain nojalla 
myönnetä. Koska erityisoppilaitoksessa voi ol
la myös muita kuin vammaisia oppilaita, ehdo
tetaan, että edut ulotettaisiin koskemaan myös
kin näitä oppilaita oppilaitoksen harkinnan 
mukaan. 

Annettavat opintososiaaliset edut vastaisivat 
vammaisten ammattikouluista annetun lain 
mukaisia etuja. Säännöksiä on kuitenkin jon
kin verran uudistettu. Opetus, yksi ateria ja 
matkat tai majoitus ovat nykyisin kaikkien 
ammatillisten oppilaitosten oppilaille ilmaisia, 
matkat kuitenkin vain siinä tapauksessa, että 
oppilaitoksen ylläpitäjä on niin päättänyt. Näi
tä etuja ehdotetaan täydennettäväksi siten, että 
oppilaille annetaan oppikirjat ja muut koulu
tarvikkeet, täysihoito oppilasasuntolassa tai 
muussa majoituksessa, kaikissa tapauksissa 
tarpeelliset kotimatkat sekä terveyden- ja sai
raanhoito yhteistyössä palvelujen tuottajien 
kanssa ja henkilökohtaiset työvarusteet. 

Tarpeellisina kotimatkoina pidetään joko 
päivittäistä matkaa tai, jos oppilas on sijoitettu 
oppilasasuntolaan, loma-aikoina ja viikonvaih
teissa tapahtuvia matkoja. Täysihoitoon katso
taan sisältyvän kaikki päivittäiset ateriat sekä 
liinavaatteet ja puhtaanapito. Terveyden- ja 
sairaanhoito tulee järjestettäväksi kansan
terveyslainsäädännön nojalla ja se on oppilaal
le maksutonta riippumatta kansanterveyslain 
(66/72) asiaa koskevista säännöksistä. 

Mikäli vammainen oppilas ei koulutuksen 
aikana saa muun lain nojalla tai muulla perus
teella käyttörahaa tai eläkettä tai muuta vas
taavaa etuutta, hänelle voitaisiin ammattikas-
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vatushallituksen erikseen vahvistamien perus
teiden mukaisesti myöntää käyttörahaa. 

Voimaantulosäännnökset. Laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 
Oppilaitoksessa opiskelua jatkavalle edut 
myönnettäisiin kuitenkin entisten säännösten 
mukaan opiskelun päättymiseen saakka. 

1.4. Laki vammaisuuden perusteella järjes
tettävistä palveluista ja tukitoimista 

Invalidien ammatillisissa oppilaitoksissa an
nettavaan invalidihuoltoon ja mainituille lai
toksille valtion varoista suoritettaviin korvauk
siin sovelletaan vammaisuuden perusteella jär
jestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun 
lain 22 §:n 3 momentin mukaan mainitun py
kälän 1 momentissa kumotun invaliidihuolto
lain säännöksiä. Erityisoppilaitosten rahoitus 
ehdotetaan järjestettäväksi ammatillisten oppi
laitosten rahoituksesta annettuun lakiin otetta
vin säännöksin ja oppilaiden edut ammatillis
ten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista 
eduista annettuun lakiin lisättävin säännöksin. 
Nämä järjestelyt tulisivat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. Tämän vuoksi ehdotetaan 
mainittua 22 §:n 3 momenttia muutettavaksi 
siten, että siinä mainittuja säännöksiä sovellet
taisiin ehdotettujen rahoitusjärjestelyjen voi
maantuloon eli joulukuun 31 päivään 1989 
saakka. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ammatillisista erityisoppilaitoksista annet
taisiin asetus, johon sisällytettäisiin nimen
omaan ammatillisia erityisoppilaitoksia koske
vat asetuksenasteiset säännökset. Ammatillisia 
erityisoppilaitoksia voisivat nykyisen tilanteen 

mukaisesti olla valtioneuvoston sellaisiksi mää
räämät ammattioppilaitokset, kauppaoppilai
tokset ja maatalousalan oppilaitokset. Niihin 
sovellettaisiin ammatillisista erityisoppilaitok
sista annettavassa asetuksessa säädettävin 
poikkeuksin asianomaisia oppilaitoksia koske
van asetuksen säännöksiä. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että amma
tillinen erityisoppilaitos voisi ammattikasvatus
hallituksen luvalla toimia erityisopetuksen pal
velu- ja kehittämiskeskuksena, joka antaisi 
asiantuntija-apua sekä muille erityisoppilaitok
sille että erityisopetusta järjestäville tavallisille 
ammatillisille oppilaitoksille. 

Asetuksella säädettäisiin myös, että mikäli 
ammatillisessa erityisoppilaitoksessa vammais
ten opiskelijoiden määrä pysyvästi laskee alle 
puoleen oppilaitoksen aloituspaikkojen mää
rästä, ammattikasvatushallituksen tulee saattaa 
valtioneuvoston harkittavaksi kysymys siitä, 
voidaanko ja millä edellytyksillä oppilaitoksen 
toimintaa jatkaa ammatillisena erityisoppilai
toksena. Menettely vastaisi nykyistä käytäntöä. 

Edelleen ammatillisia erityisoppilaitoksia 
koskevaan asetukseen otettaisiin muun muassa 
opiskelijaksi ottamisen perusteita ja erityis
opettajan koulutusta koskevat säännökset. 

Yksityiskohtaisempia määräyksiä annettai
siin sekä opetusministeriön päätöksellä että 
ammattikasvatushallituksen määräyksellä. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan muutoin 
kuin rahoitusjärjestelyjen osalta 1 päivänä elo
kuuta 1989 ja rahoitusjärjestelyjen osalta vuo
den 1990 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain ( 487 /87) 

1 §:n 1 ja 3 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 32 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin näistä on 1 §:n 1 momentti osittain muutettuna 10 päivänä helmikuuta 1989 

annetulla lailla (146/89), sekä 
lisätään 3 § :ään uusi 4 momentti, 17 § :ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 32 a ja 32 b § 

seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta ovat: 

1) ammattioppilaitokset; 
2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; 
3) kauppaoppilaitokset; 
4) koti- ja laitostalousoppilaitokset; 
5) kuvataideoppilaitokset; 
6) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset; 
7) maatalousalan oppilaitokset; 
8) merenkulkuoppilaitokset; 
9) metsä- ja puutalousoppilaitokset; 
10) sosiaalialan oppilaitokset; 
11) teknilliset oppilaitokset; 
12) terveydenhuolto-oppilaitokset; 
13) ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä 
14) ammatilliset erityisoppilaitokset. 

Ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat valtio
neuvoston sellaisiksi määräämät ammatilliset 
oppilaitokset. 

3 § 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteet 

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on 
lisäksi yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuotta
jien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskun
toutusta. 

17 § 

Opetuskieli 

Erityisopetuksessa voidaan käyttää myös 
viittomia sekä muita vammaisuuden edellyttä
miä viestintämenetelmiä. 

29 § 

Eläketurva 

Yksityisen oppilaitoksen palveluksessa ole
van rehtorin, opettajan ja muun tarpeellisen 
henkilöstön, jonka palkkaukseen oppilaitos 
saa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83) 8, 10b ja 11§:n ja 
12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtion
avustusta, oikeudesta eläkkeeseen ja hänen 
jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä on 
voimassa, mitä eräistä valtion varoista suoritet
tavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69) on 
säädetty, yksityisen terveydenhuolto-oppilai
toksen rehtorin ja opettajien osalta kuitenkin 
vain, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. 

32 § 

Ammatillinen erityisopetus 

Erityisopetusta järjestetään ammatillisessa 
erityisoppilaitoksessa ja muussa ammatillisessa 
oppilaitoksessa. Erityisopetuksen järjestämi
sestä säädetään asetuksella sekä määrätään sen 
nojalla opetusministeriön ja ammattikasvatus
hallituksen päätöksillä. Tarkempia määräyksiä 
voidaan antaa johtosäännössä. 

32 a § 

Ammatilliset erityisoppilaitokset 

Ammatillinen erityisoppilaitos on tarkoitettu 
erityisesti opiskelijoille, joilla vamman, sairau
den tai muun niihin rinnastettavan syyn joh
dosta on pitkäaikaisia vaikeuksia selviytyä am
matillisista opinnoista ilman erityistoimenpitei
tä tai -olosuhteita. 

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa voi
daan poiketa tämän lain työaikaa ja opetusta 
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koskevista säännöksistä sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään ja sen nojalla ammattikas
vatushallitus määrää. 

Ammatillinen erityisoppilaitos voi yhteis
työssä toisen oppilaitoksen kanssa järjestää 
vammaisen opiskelijan ammatillisen koulutuk
sen myös muulla kuin oppilaitoksessa edustet
tuna olevalla koulutusalalla tai -asteella, jos 
tätä on pidettävä hänen koulutuksensa tai kun
toutuksensa kannalta tarpeellisena. 

32 b § 

Erityisopetuksen ohjaus ja kehittäminen 

Ammatillinen erityisoppilaitos voi ammatti
kasvatushallituksen luvalla toimia ammatillista 
erityisopetusta ohjaavana ja kehittävänä oppi
laitoksena sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1989. 

Tällä lailla kumotaan vammaisten ammatti
kouluista 3 päivänä joulukuuta 1971 annettu 
laki (819171) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 

Tämän lain mukainen ammatillisen erityis
oppilaitoksen johtokunta valitaan, kun aikai
sempien säännösten mukaan valitun johtokun
nan toimikausi päättyy. 

2. 

Aikaisempien säännösten mukaan annettu 
perustamislupa on voimassa ylläpitämislupana. 
Ammatillisen erityisoppilaitoksen koulutus
tehtävänä pidetään tällöin oppilaitoksessa lain 
voimaan tullessa järjestetyn koulutuksen mu
kaista tehtävää. Ylläpitämisluvan peruuttamis
ta ja muuttamista koskevat säännökset koske
vat myös perustamislupaa. 

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tulee 
kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan
tulosta olla 15 §:ssä tarkoitettu johtosääntö. 
Ennen tämän lain mukaisesti hyväksyttyä ja 
vahvistettua johtosääntöä ohjesäännön mää
räykset ovat johtosääntönä voimassa siltä osin 
kuin ne eivät ole tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen säännösten vastaisia. 

Nimittävä viranomainen siirtää tarvittaessa 
tämän lain voimaan tullessa ammatillisen eri
tyisoppilaitoksen opettajan viran tai toimen 
haltijan, mikäli mahdollista, hänen entistä vir
kaansa tai tointaan lähinnä vastaavaan virkaan 
tai toimeen, jos hän on siihen kelpoinen, sitä 
haettavaksi julistamatta. Mitä tässä momentis
sa on säädetty, on soveltuvin osin voimassa 
myös tuntiopettajiin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(494/83) 1 §:n 2 momentti, 
muutetaan lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 

laissa (489/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a luku, 14 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 

1986 ja 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetuilla laeilla (978/86 ja 668/88), uusi 2 momentti, jolloin 
nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin uusi 17 c § seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai
toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487/87) 1 §:n 1 mo
mentissa. 

3 a luku 
Valtionavustus yksityisille ammatillisille 

erityisoppilaitoksille 

10 a § 
Valtionavustus perustamiskustannuksiin 

Yksityisen ammatillisen erityisoppilaitoksen 
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ylläpitäjälle suoriteta~~ 4 §:ss~ tarkoitettuihin 
perustamiskustannuksnn valtiOnavustusta 67 
prosenttia. 

10 b § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjäl
le suoritetaan vuokra-arvoja lukuunottamatta 
5 §:ssä tarkoitetut käyttökustannukset sekä 
työtoiminnasta aiheutuvat palkkauskusta!lnuk
set ja raaka- ja työainekustannukset, JOhto
kuntien tai vastaavien hallintoelinten jäsenille 
maksettavat palkkiot ja muut korvaukset sekä 
tontinvuokrat valtionavustuksena kokonaisuu
dessaan. Käyttökustannusten vähennykseksi 
luetaan henkilöstön palkkauksesta tapaturma
ja sairausvakuutuksen p.er':lsteella sa~d';lt kor
vaukset sekä muut oppilaitoksen t01mmnasta 
saadut tulot. 

10 c § 

Talousarvio 

Valtionosuuslain 19 §:ssä tarkoitetun selvi
tyksen perusteella ammattikasvatushallitus 
vahvistaa vuosittain oppilaitokselle talous
arvion. 

10 d § 

Valtionavustus ammatilliseen kurssitoimintaan 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjäl
le suoritetaan kurssitoiminnasta aiheutuvat 
12 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset 
valtionavustuksena kokonaisuudessaan. 

14 § 

Velvollisuus osallistua ammatillisten oppilai
tosten kustannuksiin 

Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta
maan valtiolle korvauksen oppilaasta, joka 
opiskelee yksityisen yhteisön ylläpitämässä am
matillisessa erityisoppilaitoksessa. 

17 c § 

Korvaus valtiolle yksityisen ammatillisen 
erityisoppilaitoksen kustannuksista 

Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
valtiolle suoritettavasta korvauksesta on vas
taavasti voimassa, mitä 17 § :ssä on säädetty 
valtiolle suoritettavasta korvauksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Sen estämät
tä, mitä vammaisuuden perusteella järjestettä
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
(380/87) 22 §:n 3 momentissa on säädetty, 
valtion varoista suoritettaviin korvauksiin, joi
ta myönnetään ennen tämän lain voimaantuloa 
rakenteilla olevien laitosten perustamiskustan
nuksiin, ja sellaisen hankkeen perustamiskus
tannuksiin, jonka toteuttamisohjelma on hy
väksytty ennen tämän lain voimaantuloa, so
velletaan aikaisemmin voimassa olleita sään
nöksiä. 
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3. 
Laki 

ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesä

kuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (490/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

2§ 
Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai

toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain ( 487 /87) 1 § :n 1 mo
mentissa, ammatillisia erikoisoppilaitoksia lu
kuunottamatta. 

Tätä lakia ei sovelleta ammatillista perus
koulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään 
kurssitoimintaan, ellei asetuksella toisin sääde
tä. 

Oppilaiden opintososiaaliset edut 

7 a § 
Ammatillisen erityisoppilaitoksen oppilaalle 

voidaan antaa, jollei oppilas saa näitä etuja 
muun lain nojalla tai muulla perusteella, mak
sutta sen lisäksi, mitä 4-7 § :ssä säädetään, 

4. 

oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, tarpeelliset 
viikottaiset kotimatkat, tarvittaessa täysihoito 
oppilasasuntolassa tai muussa oppilaitoksen 
järjestämässä majoituksessa, tarvittaessa am
mattikasvatushallituksen määräämä käyttöra
ha, terveyden- ja sairaanhoito yhteistyössä näi
den palvelujen tuottajien kanssa sekä henkilö
kohtaiset työvarusteet. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Sen estämättä, mitä vammaisuuden perus
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetun lain (380/87) 22 §:n 3 momentissa on 
säädetty, oppilaitoksen ylläpitäjän on, jos 
vammaiselle oppilaalle on mainitun lainkohdan 
nojalla annettu sosiaalisia etuja, annettava nä
mä edut edelleen vähintään saman suuruisina 
niin kauan kuin oppilas jatkaa opiskelua oppi
laitoksessa. 

Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n muutta

misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve
luista ja tukitoimista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 22 §:n 3 momentti näin 
kuuluvaksi: 

22 § 

Kumottavat säännökset 

Ammattikasvatushallituksen alaisissa invali
dien ammattioppilaitoksissa annettavaan inva
lidihuoltoon ja mainituille laitoksille valtion 

varoista suoritettaviin korvauksiin sovelletaan 
joulukuun 31 päivään 1989 saakka invaliidi
huoltolain 1 §:n 1 momenttia, 2-4, 9, 13, 14, 
16, 17, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 27 § :ää, sellaisi
na kuin niistä olivat 14, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 
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27 § 31 päivänä joulukuuta 1983 ja muut 
pykälät tämän lain voimaan tullessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1989. 

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 

3 390184N 
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Liite 

1. 
Laki 

ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487 /87) 

1 §:n 1 ja 3 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 32 §:n I momentti, 
sellaisena kuin näistä on 1 §:n 1 momentti osittain muutettuna IO päivänä helmikuuta I989 

annetulla lailla (I46/89), sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti, 17 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 32 a ja 32 b § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta ovat: 

1) ammattioppilaitokset; 
2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; 
3) kauppaoppilaitokset; 
4) koti- ja laitostalousoppilaitokset; 
4a) kuvataideoppilaitokset; 
5) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset; 
6) maatalousalan oppilaitokset; 
7) merenkulkuoppilaitokset; 
8) metsä- ja puutalousoppilaitokset; 
9) sosiaalialan oppilaitokset; 

10) teknilliset oppilaitokset; 
II) terveydenhuolto-oppilaitokset; sekä 
12) ammatilliset erikoisoppilaitokset. 

Vammaisten ammattikouluihin sekä invali
dien ammatillisiin oppilaitoksiin (ammatillinen 
erityisoppilaitos) sovelletaan tätä lakia, mikäli 
niiden osalta ei ole erikseen toisin säädetty. 

3 § 

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammattikasvatushalli
tuksen alaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta ovat: 

I) ammattioppilaitokset; 
2) hotelli- ja ravintolaoppilaitokset; 
3) kauppaoppilaitokset; 
4) koti- ja laitostalousoppilaitokset; 
5) kuvataideoppilaitokset; 
6) käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset; 
7) maatalousalan oppilaitokset; 
8) merenkulkuoppilaitokset; 
9) metsä- ja puutalousoppilaitokset; 
10) sosiaalialan oppilaitokset; 
I1) teknilliset oppilaitokset; 
12) terveydenhuolto-oppilaitokset; 
13) ammatilliset erikoisoppilaitokset; sekä 
14) ammatilliset erityisoppilaitokset. 

Ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat valtio
neuvoston sellaisiksi määräämät ammatilliset 
oppilaitokset. 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteet 

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on 
lisäksi yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuotta
jien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskun
toutusta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 § 

Opetuskieli 

Erityisopetuksessa voidaan käyttää myös 
viittomia sekä muita vammaisuuden edellyttä
miä viestintämenetelmiä. 

29 § 

Eläketurva 

Yksityisen oppilaitoksen palveluksessa ole
van rehtorin, opettajan ja muun tarpeellisen 
henkilöstön, jonka palkkaukseen oppilaitos 
saa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83) 8, 11 ja 12 §:n 1 momen
tin 1 kohdan mukaan valtionavustusta, oikeu
desta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritet
tavasta perhe-eläkkeestä on voimassa, mitä 
eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeis
tä annetussa laissa (382/69) on säädetty, yksi
tyisen terveydenhuolto-oppilaitoksen rehtorin 
ja opettajien osalta kuitenkin vain, ellei muus
sa laissa ole toisin säädetty. 

32 § 

Ammatillinen erityisopetus 

Erityisopetuksen järjestämisestä muussa am
matillisessa oppilaitoksessa kuin erityisoppilai
toksessa säädetään asetuksella ja määrätään 
sen nojalla opetusministeriön päätöksellä sekä · 
ammattikasvatushallituksen määräyksillä. Tar
kempia määräyksiä voidaan antaa johtosään
nössä. 

Yksityisen oppilaitoksen palveluksessa ole
van rehtorin, opettajan ja muun tarpeellisen 
henkilöstön, jonka palkkaukseen oppilaitos 
saa ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 
annetun lain (494/83) 8, JOb ja 11 §:n ja 
12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtion
avustusta, oikeudesta eläkkeeseen ja hänen 
jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä on 
voimassa, mitä eräistä valtion varoista suoritet
tavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69) on 
säädetty, yksityisen terveydenhuolto-oppilai
toksen rehtorin ja opettajien osalta kuitenkin 
vain, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. 

32 § 

Ammatillinen erityisopetus 

Erityisopetusta järjestetään ammatillisessa 
erityisoppilaitoksessa ja muussa ammatillisessa 
oppilaitoksessa. Erityisopetuksen järjestämi
sestä säädetään asetuksella sekä määrätään sen 
nojalla opetusministeriön ja ammattikasvatus
hallituksen päätöksillä. Tarkempia määräyksiä 
voidaan antaa johtosäännössä. 

32 a § 

Ammatilliset erityisoppilaitokset 

Ammatillinen erityisoppilaitos on tarkoitettu 
erityisesti opiskelijoille, joilla vamman, sairau
den tai muun niihin rinnastettavan syyn joh
dosta on pitkäaikaisia vaikeuksia selviytyä am
matillisista opinnoista ilman erityistoimenpitei
tä tai -olosuhteita. 

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa voi
daan poiketa tämän lain työaikaa ja opetusta 
koskevista säännöksistä sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään ja sen nojalla ammattikas
vatushallitus määrää. 
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Ammatillinen erityisoppi/aitos voi yhteis
työssä toisen oppilaitoksen kanssa järjestää 
vammaisen opiskelijan ammatillisen koulutuk
sen myös muulla kuin oppilaitoksessa edustet
tuna olevalla koulutusalalla tai -asteella, jos 
tätä on pidettävä hänen koulutuksensa tai kun
toutuksensa kannalta tarpeellisena. 

32 b § 

Erityisopetuksen ohjaus ja kehittäminen 

Ammatillinen erityisoppilaitos voi ammatti
kasvatushallituksen luvalla toimia ammatillista 
erityisopetusta ohjaavana ja kehittävänä oppi
laitoksena sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1989. 

Tällä lailla kumotaan vammaisten ammatti
kouluista 3 päivänä joulukuuta 1971 annettu 
laki (819/71) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 

Tämän lain mukainen ammatillisen erityis
oppilaitoksen johtokunta valitaan, kun aikai
sempien säännösten mukaan valitun johtokun
nan toimikausi päättyy. 

Aikaisempien säännösten mukaan annettu 
perustamislupa on voimassa ylläpitämislupana. 
Ammatillisen erityisoppilaitoksen koulutus
tehtävänä pidetään tällöin oppilaitoksessa lain 
voimaan tullessa järjestetyn koulutuksen mu
kaista tehtävää. Ylläpitämisluvan peruuttamis
ta ja muuttamista koskevat säännökset koske
vat myös perustamislupaa. 

Ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tulee 
kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaan
tulosta olla 15 §:ssä tarkoitettu johtosääntö. 
Ennen tämän lain mukaisesti hyväksyttyä ja 
vahvistettua johtosääntöä ohjesäännön mää
räykset ovat johtosääntönä voimassa siltä osin 
kuin ne eivät ole tämän lain tai sen nojalla 
annetun asetuksen säännösten vastaisia. 

Nimittävä viranomainen siirtää tarvittaessa 
tämän lain voimaan tullessa ammatillisen eri
tyisoppilaitoksen opettajan viran tai toimen 
haltijan, mikäli mahdollista, hänen entistti vir
kaansa tai tointaan lähinnä vastaavaan virkaan 
tai toimeen, jos hän on siihen kelpoinen, sitä 
haettavaksi julistamatta. Mitä tässä momentis
sa on säädetty, on soveltuvin osin voimassa 
myös tuntiopettajiin. 
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Ehdotus 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain 

(494/83) 1 §:n 2 momentti, 
muutetaan lain 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 

laissa (489/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a luku, 14 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 

1986 ja 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetuilla laeilla (978/86 ja 668/88), uusi 2 momentti, jolloin 
nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja lakiin uusi 17 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai
toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 mo
mentissa ja vammaisten ammattikouluista an
netussa laissa (819171). 

Invaliidihuoltolaissa (907 1 46) tarkoitetuissa 
ammatillisissa oppilaitoksissa väliaikaisesti jär
jestettyyn ammatilliseen peruskoulutukseen so
velletaan myös tätä lakia. 

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai
toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 mo
mentissa. 

(2 momentti kumotaan) 

3 a luku 

Valtionavustus yksityisille ammatillisille 
erityisoppilaitoksille 

10 a § 

Valtionavustus perustamiskustannuksiin 

Yksityisen ammatillisen erityisoppilaitoksen 
ylläpitäjälle suoritetaan 4 §:ssä tarkoitettuihin 
perustamiskustannuksiin valtionavustusta 67 
prosenttia. 

10 b § 

Valtionavustus käyttökustannuksiin 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjäl
le suoritetaan vuokra-arvoja lukuunottamatta 
5 §:ssä tarkoitetut käyttökustannukset sekä 
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työtoiminnasta aiheutuvat palkkauskustannuk
set ja raaka- ja työainekustannukset, johto
kuntien tai vastaavien hallintoelinten jäsenille 
maksettavat palkkiot ja muut korvaukset sekä 
tontinvuokrat valtionavustuksena kokonaisuu
dessaan. Käyttökustannusten vähennykseksi 
luetaan henkilöstön palkkauksesta tapaturma
ja sairausvakuutuksen perusteella saadut kor
vaukset sekä muut oppilaitoksen toiminnasta 
saadut tulot. 

10 c § 

Talousarvio 

Valtionosuuslain 19 §:ssä tarkoitetun selvi
tyksen perusteella ammattikasvatushallitus 
vahvistaa vuosittain oppilaitokselle talous
arvion. 

10 d § 

Valtionavustus ammatilliseen kurssitoimintaan 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen ylläpitäjäl
le suoritetaan kurssitoiminnasta aiheutuvat 
12 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset 
valtionavustuksena kokonaisuudessaan. 

14 § 

Velvollisuus osallistua ammatillisten oppilai
tosten kustannuksiin 

Oppilaan kotikunta on velvollinen suoritta
maan valtiolle korvauksen oppilaasta, joka 
opiskelee yksityisen yhteisön ylläpitämässä am
matillisessa erityisoppilaitoksessa. 

17 c § 

Korvaus valtiolle yksityisen ammatillisen 
erityisoppilaitoksen kustannuksista 

Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
valtiolle suoritettavasta korvauksesta on vas
taavasti voimassa, mitä 17 §:ssä on säädetty 
valtiolle suoritettavasta korvauksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jäl
keen syntyneisiin kustannuksiin. Sen estämät
tä, mitä vammaisuuden perusteella järjestettä
vistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 
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3. 

Ehdotus 

(380187) 22 §:n 3 momentissa on säädetty, 
valtion varoista suoritettaviin korvauksiin, joi
ta myönnetään ennen tämän lain voimaantuloa 
rakenteilla olevien laitosten perustamiskustan
nuksiin, ja sellaisen hankkeen perustamiskus
tannuksiin, jonka toteuttamisohjelma on hy
väksytty ennen tämän lain voimaantuloa, so
velletaan aikaisemmin voimassa olleita sään
nöksiä. 

Laki 
ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesä

kuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (490/87), sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Tätä lakia sovelletaan kunnallisiin, yksityi

siin ja valtion ammatillisiin oppilaitoksiin, joi
ta tarkoitetaan ammatillisista oppilaitoksista 
annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 momentissa. 

Tätä lakia ei sovelleta ammatillisiin erikoi
soppilaitoksiin. Myöskään ammatillista perus
koulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään 
kurssitoimintaan tätä lakia ei sovelleta, ellei 
asetuksella toisin säädetä. 

Ehdotus 

2 § 
Tätä lakia sovelletaan ammatillisiin oppilai

toksiin, joita tarkoitetaan ammatillisista oppi
laitoksista annetun lain (487 /87) 1 §:n 1 mo
mentissa, ammatillisia erikoisoppilaitoksia lu
kuunottamatta. 

Tätä lakia ei sovelleta ammatillista perus
koulutusta antavan oppilaitoksen järjestämään 
kurssitoimintaan, ellei asetuksella toisin sääde
tä. 

Oppilaiden opintososiaaliset edut 

7 a § 
Ammatillisen erityisoppilaitoksen oppilaalle 

voidaan antaa, jollei oppilas saa näitä etuja 
muun lain nojalla tai muulla perusteella, mak
sutta sen lisäksi, mitä 4-7 §:ssä säädetään, 
oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, tarpeelliset 
viikottaiset kotimatkat, tarvittaessa täysihoito 
oppilasasuntolassa tai muussa oppilaitoksen 
järjestämässä majoituksessa, tarvittaessa am
mattikasvatushallituksen määräämä käyttöra
ha, terveyden- ja sairaanhoito yhteistyössä näi
den palvelujen tuottajien kanssa sekä henkilö
kohtaiset työvarusteet. 
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4. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Sen estämättä, mitä vammaisuuden perus
teella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
annetun lain (380187) 22 §:n 3 momentissa on 
säädetty, oppilaitoksen ylläpitäjän on, jos 
vammaiselle oppilaalle on mainitun lainkohdan 
nojalla annettu sosiaalisia etuja, annettava nä
mä edut edelleen vähintään saman suuruisina 
niin kauan kuin oppilas jatkaa opiskelua oppi
laitoksessa. 

Laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 §:n muutta

misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palve
luista ja tukitoimista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 22 §:n 3 momentti näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 

Kumottavat säännökset 

Ammattikasvatushallituksen alaisissa invali
dien ammattioppilaitoksissa annettavaan inva
lidihuoltoon ja mainituille laitoksille valtion 
varoista suoritettaviin korvauksiin sovelletaan 
edelleen invaliidihuoltolain 1 §:n 1 momenttia, 
2-4, 9, 13, 14, 16, 17, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 
27 §:ää, sellaisina kuin niistä olivat 14, 25 a, 
25 c, 25 d, 26 ja 27 § 31 päivänä joulukuuta 
1983 ja muut pykälät tämän lain voimaan 
tullessa. 

Ammattikasvatushallituksen alaisissa invali
dien ammattioppilaitoksissa annettavaan inva
lidihuoltoon ja mainituille laitoksille valtion 
varoista suoritettaviin korvauksiin sovelletaan 
joulukuun 31 päivään 1989 saakka invaliidi
huoltolain 1 §:n 1 momenttia, 2-4, 9, 13, 14, 
16, 17, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 27 § :ää, sellaisi
na kuin niistä olivat 14, 25 a, 25 c, 25 d, 26 ja 
27 § 31 päivänä joulukuuta 1983 ja muut 
pykälät tämän lain voimaan tullessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1989. 


